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A(s) candidatura(s) a ciclos de estudos no âmbito do Concurso Especial de Acesso e Ingresso do Estudante Internacional 
do Instituto Politécnico de Lisboa são exclusivamente feitas através do Portal de Candidaturas ONLINE.i 

1. Novos utilizadores devem efetuar registo clicando em “pode criar um aqui”conforme imagem abaixo e seguindo os 
respetivos passos. 

 

2. É obrigatório aceitar os termos e condições para prosseguir com o registo. 

 

3. Abre uma janela de novo registo em que o utilizador deverá introduzir os dados pedidos respeitando os seguintes 
critérios: 

a) Nome Completo – Igual ao documento de identificação que vai apresentar na candidatura (Passaporte, Bilhete 
de Identidade Estrangeiro ou Autorização de Residência). 

b) Nome de Utilizador – Sugere-se que seja simples e de acordo com o nome do candidato (Exemplo: Nome do 
Candidato: António Silva Almeida, Nome de Utilizador: ASAlmeida ou Antoniosilvaalmeida), não utilizar espaços, acentos 
ou carateres especiais.  

c) Email – Utilizar o endereço de email do próprio candidato e não de intermediário ou familiar. Este endereço 
será utilizado nas comunicações no decorrer de todo o processo do concurso, sendo da responsabilidade do 
utilizador a sua consulta. 

d) Confirmação de Email – Confirmar o email fornecido anteriormente. 
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4. Após preenchimento clicar em ‘Submeter’ no final do formulário de registo: 

 

5. Irá receber em seguida uma mensagem, no endereço de email introduzido, do remetente noreply@sp.ipl.pt, com o 
assunto “Informação de registo” que contém informação do seu Utilizador e Palavra-chave. Para ativar a conta deve 
selecionar o link “Confirmar registo”.  

 

6. Após preenchimento com as suas credencias já ativadas e ‘Submeter’ abrirá o Formulário de Candidatura. Cada 
formulário corresponde a um só curso de candidatura e encontra-se dividido em 5 secções: 

1. Escolha de Cursos 
2. Dados Pessoais 
3. Documentos do Candidato 
4. Resumo de Candidatura 
5. Finalizar Candidatura 
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7. Deve começar por escolher qual das Escolas / Institutos do IPL a que se candidata no campo ‘Instituição’. 

 

8. Em seguida escolher no campo ‘Tipo de Curso’ qual o ciclo de estudos pretendido. 
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9. Por fim deve escolher no campo ‘Curso’ qual o curso a que se pretende candidatar. Escolhidas as opções deve 
prosseguir com o preenchimento do formulário clicando em ‘Seguinte’. 

 

 

10. Completar com os Dados Pessoais ao longo do formulário, sendo que os campos assinalados com asterisco * são de 
preenchimento obrigatório. Caso não estejam preenchidos o sistema não permitirá avançar surgindo um aviso.  

1 

 

 

                                                           
1 Nota: Tenha atenção à data de validade do documento de identificação. Estes dados são essenciais para obter a sua Carta de 
Aceitação para efeitos de visto de entrada em Portugal (caso venha a ser colocado e efetue matrícula no respetivo curso). 
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11. O quadro abaixo refere-se à continuação de preenchimento de Dados Pessoais. Uma nota especial sobre o campo 
‘Posto consular onde solicitará o visto’. Neste campo pretende-se que o candidato complete com o nome do país, 
cidade/nome do posto consular onde irá fazer o seu pedido de visto de entrada em Portugal. Nos termos da Portaria 
n.º 111/2019, de 12 abril, que veio reforçar a simplificação do processo de acesso e permanência em Portugal, por 
parte dos estudantes nacionais de países terceiros, através de uma articulação efetiva entre as Instituições de Ensino 
Superior, a Direção Geral do Ensino Superior (DGES), a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades 
Portuguesas (DGACCP) e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), as Instituições de Ensino Superior (IES) 
comunicam, mensalmente, a lista nominal de estudantes admitidos, nos seus cursos ou ciclos de estudos.  
Caso não necessite de efetuar pedido de visto é igualmente obrigatório o preenchimento do campo, indicando a 
situação atual. 

 

12. Em qualquer momento no decorrer do concurso os serviços poderão contactar o candidato pelo que os dados 
inseridos devem ser do próprio e atualizados. 
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13. Na secção destinada aos Documentos de Candidatura cada ficheiro deve anexado em formato .pdf e não pode exceder 
os 4096Kb: 
 

 
DOCUMENTOS (EN) 

 
DOCUMENTOS (PT) 

 
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO 

 
  Licenciatura Mestrado Pós-Graduação 
Certification 
Document(s) 

Histórico Curricular 
autenticado 
 

Sim  Sim  Sim  

Passport / Identity 
card 

Passaporte / 
Bilhete de 
Identidade / 
Autorização de 
Residência 
 

Sim  Sim  Sim  

Secondary school 
diploma 

Diploma de 
conclusão de 
ensino secundário / 
ou de Licenciatura 
(conforme ciclo de 
estudos a que se 
candidata) 
 

Sim  Sim  Sim  

Language certificate Certificado de Nível 
de Língua 
Portuguesa 2 
 

(ver nota de rodapé 2) (ver nota de rodapé 2) (ver nota de rodapé 2) 

Pre-requirements 
demanded by the 
study cycle 

Pré-requisitos 
exigidos pelo ciclo 
de estudos 
 

Se aplicável ao curso 
a que se candidata 

Se aplicável ao curso 
a que se candidata 

Se aplicável ao curso 
a que se candidata 

Letter of attorney  Procuração Obrigatória caso seja 
intermediário/familiar 

 

Obrigatória caso seja 
intermediário/familiar 

Obrigatória caso seja 
intermediário/familiar 

Bank transfer 
receipt or Paypal 
payment option 

Comprovativo de 
Transferência 
Bancária ou Paypal 
 

Sim  Sim  Sim  

Motivation / 
Recommendation 
Letter 

Carta de Motivação 
/ Recomendação 

Não  Sim  Sim  

Curriculum Vitae Curriculum Vitae 
 

Não  Sim  Sim  

Sworn Declaration Declaração sob 
Compromisso de 
Honra 
 

Sim  Sim  Sim  

 

                                                           
2 Obrigatório anexar diploma comprovativo de conhecimento da língua em que o ensino vai ser ministrado, correspondente ao nível 
B2 de acordo com o QECRL ou declaração emitida se forem frequentar o curso de Português Língua Estrangeira (estão dispensados 
os estudantes nativos de Países de Língua Oficial Portuguesa). 
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14. Depois de anexados todos os documentos nos sítios correspondentes clicar em ‘Seguinte’ para continuar o registo da 
candidatura. 
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15. Surge um ‘Resumo de candidatura’ em que será o momento de verificação do Regime de Candidatura, Instituição, 
Tipo de Curso, Curso e Documentos entregues. Se estiver tudo em conformidade deve clicar em ‘Finalizar’ no canto 
inferior direito como representado na imagem.  

 

16. Neste passo a sua candidatura encontra-se ainda no estado ‘Formalização de candidatura pendente’. Para submeter 
efetivamente a candidatura deve selecionar em seguida o botão ‘Formalizar Candidatura’.  

 

17. O estado da candidatura altera neste momento para ‘Candidatura formalizada’ e para que seja válida nos serviços 
terá ainda de ter em conta os detalhes do pagamento do emolumento devido no ato de candidatura. 
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MODO DE 
PAGAMENTO 

COMO PROCEDER IMPORTANTE 

 
 
 
Transferência 
Bancária 

Ignore a mensagem ‘Pagamentos em Falta X’ e confirme que 
anexou o respetivo comprovativo do pagamento já efetuado na 
secção de Documentos de Candidatura. Esta mensagem só irá 
desaparecer com envio do comprovativo para o email 
student@ipl.pt e após verificação manual das transferências por 
parte dos serviços.  
Esta regularização não é feita de forma automática pelo sistema. 
 

No momento da transferência 
bancária colocar na descrição da 
operação o nome do candidato e 
curso de candidatura. Só assim 
será possível associar o 
pagamento à candidatura 
correspondente. 

 
 
 
Paypal 

Selecionar ‘Clique aqui em pagar’ para selecionar o modo de 
pagamento Paypal. Seguir a indicações do meio de pagamento 
online. 
Quando terminar o processo de pagamento a mensagem 
‘Pagamentos em Falta X’ irá desaparecer ficando assim 
regularizada a dívida de forma automática no sistema. 
 

Anexar a Declaração de 
compromisso de pagamento via 
Paypal na seção de Documentos 
de Candidatura. 

 
18. A partir do momento que já é um utilizador registado pode consultar a qualquer momento o estado da(s) sua(s) 

candidatura(s). Acedendo ao Portal de Candidaturas ONLINE basta selecionar ‘Entrar’ no canto superior direito do 
ecrã e inserir as credenciais recebidas anteriormente no seu email com as quais efetuou o seu registo.  

 

19. No menu Consultar candidaturas selecionar ‘Aceda aqui’ 

 



Instruções de preenchimento de Candidaturas ONLINE 

Concurso Especial de Acesso e Ingresso do Estudante Internacional do Instituto Politécnico de Lisboa 
 

20. Surge um novo quadro onde pode consultar as candidaturas existentes. A coluna ‘Situação’ irá alterando conforme o 
estado da candidatura ao longo do concurso. Durante o período de candidaturas a situação inicial não se irá alterar e 
deve ser sempre a de ‘Candidatura formalizada’. 

 

21. Na data de Publicação da Lista Final a situação irá indicar se o candidato está ‘Colocado’ ou ‘Não colocado’, no 
respetivo curso de candidatura. 

 

 

22. Para os candidatos que ficaram colocados nos cursos do IPL devem aguardar por email indicações sobre o processo 
de matrícula, de acordo com o calendário. 
 
Consultar toda a informação disponibilizada no site em https://www.ipl.pt/internacional/estudante-internacional  
 

 

i O registo no Portal de Candidaturas ONLINE, bem como os dados inseridos na formalização de candidatura(s) são da inteira 
responsabilidade do candidato. 

                                                           


